
OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU 
____________________________________________________________________________ 

č.j.  364/2014                                                                               Žabokreky nad Nitrou 

                                                                                                    dňa  29.05. 2014 

 

                                                           P O Z V Á N K A 
 

     V súlade s §13 ods.4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                                             z v o l á v a m 

              zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, 
ktoré  sa  uskutoční   v  stredu  04. júna 2014  o  18.00 hodine v kultúrnom dome  

v Žabokrekoch nad Nitrou  s nasledovným programom. 

 

Návrh programu: 
  1/    Otvorenie       

  2/    Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/    Kontrola uznesení  

  4/    Doporučenie zriadiť 3.triedu v materskej škole     

  5/    Žiadosť ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou o rozšírenie uznesenia č.6/2011-C.2 

  6/    Návrh VZN č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov v obci 

  7/    Návrh VZN č.2/2014 o výške mesačného príspevku -náklady na činnosť  školského 

klubu detí 

  8/    Návrh VZN č.3/2014 - o výške príspevku -úhrada nákladov v školskej jedálni  

  9/    Protokol hlavnej kontrolórky obce z kontroly aktuálnosti VZN 

10/    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2014 

11/    Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór podľa §18 b               

          Z.č  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

12/    Informácie starostu obce 

13/    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Žabokreky nad Nitrou  

         za rok 2013 

         Správa nezávislého audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky Obce Žabokreky nad 

Nitrou   za rok 2013 

         Návrh záverečného účtu Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2013      

14/   Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce  CVČ Partizánske 

15/    Návrh výšky platu starostu obce 

16/    Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov  OZ na obdobie rokov 2014 - 

2018 

17/    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

18/    Upozornenie prokurátora, že obec nemá vydané VZN o spôsobe náhradného 

zásobovania  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp 

19/     Rôzne  (Monitorovanie programového rozpočtu za obdobie január - marec  2014 )  

20/     Interpelácie poslancov 

21/     Diskusia 

22/     Návrh uznesení 

23/     Záver     

                                                                                                    Ing. Otakár Sneženka  

                                                                                                           starosta obce 


